
 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Minyak Goreng 

 

 

Minyak goreng merupakan salah satu bahan yang termasuk dalam lemak, baik 

yang berasal dari lemak tumbuhan maupun dari lemak hewan. Penggunaan 

minyak goreng berfungsi sebagai medium penghantar panas, menambah rasa 

gurih, menambah nilai gizi dan kalori dalam makanan. Minyak goreng tersusun 

dari beberapa senyawa seperti asam lemak dan trigliserida (Ketaren, 2008).  

 

1. Klasifikasi Minyak Goreng 

Berdasarkan ada atau tidak ikatan ganda dalam struktur molekulnya,  

minyak goreng terbagi menjadi minyak dengan asam lemak jenuh 

(saturated fatty acids) dan minyak dengan asam lemak tak jenuh tunggal   

(monounsaturated fatty acids/MUFA) maupun majemuk (polyunsaturated 

fatty acids/PUFA) (Ketaren, 2008). 

 

Minyak dengan asam lemak jenuh (saturated fatty acids) merupakan asam   

lemak yang mengandung ikatan tunggal pada rantai hidrokarbonnya. 

Minyak ini bersifat stabil dan tidak mudah bereaksi atau berubah menjadi 

asam lemak jenis lain. Asam lemak jenuh yang terkandung dalam minyak 

goreng pada umumnya terdiri dari asam oktanoat, asam dekanoat, asam 

laurat, asam miristat, asam palmitat dan asam stearat (Ketaren, 2008). 
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Minyak dengan asam lemak tak jenuh tunggal (monounsaturated fatty 

acids/MUFA) maupun majemuk (polyunsaturated fatty acids/PUFA) 

merupakan asam lemak yang memiliki ikatan atom karbon rangkap pada 

rantai hidrokarbonnya. Semakin banyak jumlah ikatanrangkap 

(polyunsaturated), semakin mudah berubah menjadi asam lemak jenuh. 

Asam lemak tidak jenuh yang terkandung dalam minyak goreng adalah 

asam oleat dan asam linolenat (Ketaren, 2008). 

 

2. Proses Menggoreng  

Proses menggoreng bahan pangan terdiri dari dua macam yaitu sistem 

gangsa (pan frying) dan menggoreng biasa (deep frying). Proses 

menggoreng sistem gangsa (pan frying) menggunakan suhu pemanasan 

yang lebih rendah dari suhu pemanasan pada sistem deep frying. Proses 

menggoreng dengan sistem gangsa ialah bahan pangan yang digoreng tidak 

sampai terendam dalam minyak (Ketaren, 2008). 

 

Menggoreng biasa (deep frying) merupakan proses penggorengan dengan 

bahan pangan yang digoreng terendam dalam minyak dan suhu minyak 

dapat mencapai 200–205
0
C. Sistem menggoreng deep frying umumnya 

digunakan oleh masyarakat Indonesia (Ketaren, 2008). 
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B. Minyak Goreng Bekas 

 

 

Minyak goreng bekas merupakan minyak bekas yang sudah dipakai untuk 

menggoreng berbagai jenis makanan dan sudah mengalami perubahan pada  

komposisi kimianya (Rukmini, 2007). Kerusakan minyak atau lemak sering 

disebut dengan ketengikan (rancidity). Kerusakan minyak selama proses 

menggoreng akan mempengaruhi mutu dan nilai gizi bahan pangan yang 

digoreng (Thadeus, 2005). 

 

Pada proses menggoreng terdapat beberapa reaksi yang terjadi. Reaksi yang 

terjadi selama proses menggoreng adalah reaksi autooksidasi, thermal oksidasi 

dan thermal polimerasi. Proses autooksidasi terjadi ketika minyak goreng 

bereaksi dengan oksigen selama proses penggorengan. Proses thermal oksidasi 

terjadi karena pemanasan pada suhu tinggi dan ada kontak langsung dengan 

oksigen. Proses thermal polimerasi merupakan proses penghasilan produk 

dengan berat molekul lebih tinggi daripada sebelumnya proses ini terjadi 

karena pemanasan pada suhu tinggi (Ketaren, 2008). 

 

Proses pemanasan minyak pada suhu tinggi dengan adanya oksigen akan 

mengakibatkan rusaknya asam lemak tak jenuh yang terdapat di dalam minyak 

seperti asam oleat dan linoleat. Kerusakan minyak akibat pemanasan dapat 

diamati dari perubahan warna, kenaikan kekentalan, peningkatan kandungan 

asam lemak bebas dan kenaikan bilangan peroksida (Febriansyah, 2007). 

Selain itu dapat pula dilihat terjadinya penurunan bilangan iod dan penurunan 

kandungan asam lemak tak jenuh (Stacey, 2009). 
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Proses kerusakan minyak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi 

lamanya minyak kontak dengan panas, banyak oksigen yang akan 

mempercepat oksidasi, banyaknya asam lemak tidak jenuh yang akan 

mempercepat oksidasi, adanya katalis oksidasi seperti cahaya serta ion tembaga 

dan besi serta antioksidan yang menahan oksidasi minyak (Ketaren, 2008). 

 

Kerusakan minyak goreng dapat ditandai oleh terbentuknya akrolein pada 

minyak goreng. Akrolein menyebabkan rasa gatal pada tenggorokan ketika 

mengkonsumsi makanan yang digoreng menggunakan minyak goreng bekas 

penggorengan berulang kali. Akrolein terbentuk dari hidrasi gliserol yang 

membentuk aldehida tidak jenuh atau akrolein (Ketaren, 2008). 

 

Akibat dari penggunaan minyak goreng yang berulang kali dapat dijelaskan 

melalui penelitian yang dilakukan oleh Rukmini (2007) yang melaporkan 

bahwa terjadi kerusakan pada sel hepar (liver), jantung, pembuluh darah 

maupun ginjal akibat konsumsi minyak goreng bekas penggorengan berulang 

kali. Hal tersebut dikarenakan pada saat pemanasan akan terjadi proses 

degradasi, oksidasi dan dehidrasi dari minyak goreng. Proses tersebut dapat 

membentuk radikal bebas dan senyawa toksik yang bersifat racun (Rukmini, 

2007).  

 

Tingginya kandungan asam lemak tak jenuh menyebabkan minyak mudah 

rusak oleh proses penggorengan (deep frying) karena selama proses 

menggoreng minyak akan dipanaskan secara terus menerus pada suhu tinggi 

serta terjadinya kontak dengan oksigen dari udara luar sehingga memudahkan 

terjadinya reaksi oksidasi pada minyak (Ketaren, 2008). 
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Proses pemanasan minyak juga akan menyebabkan terbentuknya asam lemak 

trans‒. Asam lemak trans‒ dapat meningkatkan LDL dan menurunkan HDL. 

Proses ini akan mengakibatkan terjadinya aterosklerosis yang ditandai dengan 

adanya timbunan atau endapan lemak pada pembuluh darah. Timbunan lemak 

akan menyumbat aliran darah pada beberapa bagian tubuh seperti jantung dan 

otak. Bila penyumbatan terjadi di jantung akan menyebabkan penyakit jantung 

koroner (Rosen & Gelfand, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Perubahan Asam Lemak Cis‒ Menjadi Trans‒ pada Penggorengan   

Minyak Goreng Berulang (Sartika, 2009). 

 

Keterangan : A. Asam lemak dengan komposisi cis; B. Asam lemak dengan  

komposisi trans.  

 

Untuk menghindari penurunan mutu minyak goreng akibat proses oksidasi 

dapat digunakan penambahan antioksidan. Antioksidan dapat diartikan sebagai 

molekul yang mencegah oksidasi. Proses ketengikan sangat dipengaruhi oleh 

adanya prooksidan dan antioksidan. Prooksidan akan mempercepat terjadinya 

oksidasi sedangkan antioksidan akan menghambatnya (Ketaren, 2008). 
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C. Metabolisme Lipid 

 

 

Lipid adalah molekul biologis yang tidak larut di dalam air tetapi larut di dalam 

pelarut organik. Lipid memiliki beberapa fungsi diantaranya untuk sumber 

energi, unsur pembangun membran sel, sebagai pelindung organ, penyekat 

jaringan tubuh, menjaga tubuh terhadap pengaruh luar, konduktor listrik (agar 

impuls syaraf merambat dengan cepat), membantu melarutkan dan 

mentransport senyawa tertentu (vitamin) dalam aliran darah untuk keperluan 

metabolisme (Sherwood, 2011). 

 

Proses metabolisme lemak di dalam tubuh kita berasal dari tiga jalur yaitu jalur 

metabolisme eksogen, jalur metabolisme endogen dan jalur reverse cholesterol 

transport (Sebastian, 2012). Jalur Metabolisme Eksogen adalah jalur yang 

menjelaskan asupan lemak yang berasal dari makanan untuk masuk kedalam 

tubuh. Proses ini diawali oleh memakan makanan yang berlemak. Asupan 

lemak yang biasa dimakan melalui diet adalah trigliserida dan kolesterol. 

Selain kolesterol yang berasal dari makanan. Dalam usus juga terdapat 

kolesterol dari hati yang diekskresikan bersama empedu ke usus halus. Baik 

lemak di usus halus yang berasal dari makanan maupun yang berasal dari hati 

disebut lemak eksogen (Adam, 2007).  

 

Lemak eksogen sebagian besar merupakan asam lemak dan monogliserida 

yang tidak larut dalam air sehingga proses pengangkutannya memerlukan alat 

transport. Alat transport dari sel enterosit untuk ke dalam darah ialah miselius. 

Di dalam sel enterosit, asam lemak dan monogliserida segera dibentuk menjadi 

trigliserida dan dibentuk kilomikron. Selanjutnya kilomikron ditransportasikan 
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melalui pembuluh limfe dan bermuara pada vena kava sehingga bersatu dengan 

sirkulasi darah. Kilomikron kemudian ditransportasikan menuju hati dan 

jaringan adipose (Sebastian, 2012), 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Struktur kilomikron (Sebastian, 2012). 

 

Lemak yang telah diangkut dalam kilomikron selanjutnya akan dibawa ke hati. 

Selanjutnya lemak ini melalui jalur metabolisme endogen. Trigliserida dan 

kolesterol yang disintesis di hati dan disekresi ke dalam sirkulasi sebagai 

VLDL. Dalam sirkulasi, trigliserida dalam VLDL akan mengalami hidrolisis 

oleh enzim lipoprotein lipase (LPL) sehingga VLDL berubah menjadi IDL 

yang juga akan mengalami hidrolisis dan berubah menjadi LDL (Adam, 2007). 

 

LDL adalah lipoprotein yang paling banyak mengandung kolesterol. Sebagian 

dari kolesterol dalam LDL akan dibawa ke hati dan jaringan. Sebagian lagi dari 

kolesterol–LDL akan mengalami oksidasi dan ditangkap oleh reseptor 

scavenger–A (SRA) di makrofag dan akan menjadi sel busa (foam cell). Makin 

banyak kadar kolesterol LDL dalam plasma makin banyak yang akan 

mengalami oksidasi dan ditangkap oleh sel makrofag (Adam, 2007). 

 

Setelah itu terdapat satu jalur yang berfungsi untuk memobilisasi kembali 

kolesterol dari jaringan untuk kembali ke hati. Jalur ini dinamakan jalur reverse 
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cholesterol transport. HDL merupakan lipoprotein yang berperan pada jalur ini 

dimana HDL akan membawa kembali kolesterol dari sel ke hati. (Hilbert, 

2007). Untuk lebih jelasnya proses metabolisme lipid dapat dilihat dalam 

gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Metabolisme Lipoprotein (Sebastian, 2012). 

 

 

D. Radikal Bebas  

 

 

Radikal bebas adalah molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan, 

dalam keadaan normal elektron hadir secara berpasangan sehingga radikal 

bebas memiliki tendensi untuk mencari pasangan elekronnya. Oleh karena itu 

radikal bebas bersifat sangat reaktif dan dapat merusak berbagai makromolekul 
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yang terdapat didalam sel seperti lipid, protein dan DNA (Rohmatussolihat, 

2009). 

 

Hal ini dapat menimbulkan berbagai penyakit dan menjadi dasar kelainan 

patologis pada penyakit degeneratif. Secara alamiah radikal bebas terbentuk 

dalam tubuh makhluk hidup sebagai hasil dari proses metabolisme alami tubuh. 

Dalam kondisi normal jumlah radikal bebas berada dalam keseimbangan 

dengan jumlah antioksidan. Secara endogen, radikal bebas terbentuk dari 

proses autooksidasi, oksidasi enzimatik, respiratory burst dan ischemia 

reperfusion injury (Ramatina, 2011).  

 

Radikal bebas terpenting yang terdapat dalam tubuh merupakan derivat 

oksigen atau oksi–radikal yang sering disebut reactive oxygen species (ROS). 

Radikal tersebut terdapat dalam bentuk oksigen singlet (O2●), anion 

superoksida (O2–), radikal hidroksil (OH●), nitrogen oksida (NO●), 

peroksinitrit (ONOO–), asam hipoklorit (HOCL), hidrogen peroksida (H2O2), 

radikal alkoksil (LO●) dan radikal peroksil (LO2 ●) (Shah & Channon, 2004). 

 

Radikal bebas eksogen terbentuk karena pengaruh faktor dari luar seperti 

polutan lingkungan, kurang olahraga dan gaya makan tidak sehat sehingga 

didalam tubuh akan menyebabkan terjadinya kerusakan oksidatif dengan 

berbagai akibat buruknya. Radikal bebas akan berpengaruh terhadap proses 

pembentukan dari aterosklerosis. Radikal bebas akan menyebabkan terjadi 

disfungsi endotel yang dapat disebabkan dengan dua cara. Radikal bebas akan 

menyebabkan penurunan dari nitrit oksida dengan cara menghambat alur 

signaling NO yang melibatkan protein kinase C dan protein G (Pramudita, 
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2011). Radikal bebas ini juga akan menyebabkan oksidasi LDL yang akan 

mempercepat degeradasi NO dari endotel (Jannah dkk., 2013). 

 

E. Antioksidan 

 

 

Antioksidan adalah senyawa yang dapat menunda atau menghambat proses 

oksidasi lipid atau molekul lain melalui inhibisi proses inisiasi atau propagasi 

reaksi rantai oksidatif. Antioksidan bersifat menangkal radikal bebas dan bisa 

menterminasi rantai reaksi yang membahayakan tersebut dengan cara 

mengeliminasi intermediet radikal serta bisa menghambat reaksi oksidasi lain 

dengan  membiarkan  dirinya  sendiri  teroksidasi (Noviani, 2010). 

 

Antioksidan cenderung bereaksi dengan radikal bebas terlebih dahulu 

dibandingkan dengan molekul yang lain karena antioksidan bersifat sangat 

mudah teroksidasi atau bersifat reduktor kuat dibanding dengan molekul yang 

lain. Sehingga keefektifan antioksidan bergantung dari seberapa kuat daya 

oksidasinya dibanding dengan molekul yang lain. Semakin mudah teroksidasi 

maka semakin efektif antioksidan tersebut (Noviani, 2010). 

 

Ada dua macam antioksidan yaitu antioksidan internal dan antioksidan 

eksternal. Antioksidan internal (antioksidan primer) diproduksi oleh tubuh 

sendiri. Secara alami tubuh menghasilkan antioksidan sendiri tetapi 

kemampuan ini ada batasnya. Sejalan bertambahnya usia, kemampuan tubuh 

untuk memproduksi antioksidan alamipun akan semakin berkurang. 

Antioksidan internal bekerja dengan cara menangkal terbentuknya radikal 
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bebas. Yang termasuk antioksidan primer adalah Super Oxide Dismutase 

(SOD), Gluthation Peroxidase (GPx), Katalase (Cat) (Noviani, 2010). 

 

Antioksidan yang lain ialah antioksidan eksternal. Antioksidan ini disebut juga 

antioksidan sekunder. Antioksidan ini berasal dari makanan atau didapat dari 

luar tubuh. Tidak dihasilkan oleh tubuh tetapi berasal dari makanan seperti 

Vitamin A, beta caroten, Vitamin C, Vitamin E, Selenium, Flavonoid, dan 

lain–lain. Antioksidan eksternal bekerja dengan cara meredam/menetralisir 

antioksidan yang sudah terbentuk (Noviani, 2010).  

 

F. Mengkudu 

 

 

Mengkudu adalah tanaman perdu yang tumbuh membengkok pada ketinggian 

pohon mencapai 3–10 m bercabang banyak dengan bentuk ranting bersegi 

empat. Letak daun berhadap–hadapan secara bersilang, bertangkai dengan 

bentuk daun yang bulat telur melebar menyerupai bentuk elips atau oval 

dengan panjang daun 20–45 cm, lebar daun 7–25 cm, tebal dan terlihat 

mengkilap. Tepi daun rata, ujungnya meruncing, dengan pangkal daun yang 

menyempit, tulang daun menyirip, dengan warna daun hijau tua (Scot, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Buah Mengkudu (Morinda citrifolia) (Scot, 2003). 
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1. Taksonomi Mengkudu 

Taksonomi buah mengkudu adalah sebagai berikut (Waha, 2002) : 

Kingdom     : Plantae 

Divisi    : Spermatophyta 

Subdivisi    : Angiospermae 

Kelas     : Dicotyledone 

Anak kelas     : Sympetalae 

Bangsa     : Rubiales 

Suku    : Rubiaceae 

Genus     : Morinda 

Spesies  : Citrifolia 

Nama ilmiah : Morinda citrifolia 

 

2. Kandungan Mengkudu 

Buah mengkudu memiliki beberapa kanduangan kimia yang terdiri atas 

alkaloid triterpenoid, skopoletin, acubin, alizarin, antraquinon, asam 

benzoat, asam oleat, asam palmitat, glukosa, eugenol, hexanal, polisakarida,  

glikosida asam lemak, iridoid, kumarin, flavonoid, lignan, fitosterol,  

karotinoid, dan sejumlah  konstituen  volatil  meliputi  monoterpen  dan  

asam  lemak  rantai  pendek serta  ester  asam  lemak (Rukmana, 2002). 

  

Salah satu kandungan yang penting dalam buah mengkudu adalah 

antioksidan. Asam askorbat (vitamin C) merupakan salah satu antioksidan 

dalam buah mengkudu. Sejumlah 1.000 gram sari buah mengkudu 

mengandung 1.200 mg vitamin C sehingga berkhasiat sebagai antioksidan 
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yang sangat baik. Asam askorbat memiliki dapat berfungsi untuk 

menghambat proses ateroklerosis dengan cara meningkatkan integritas 

dinding arteri, menurunkan kolesterol dengan meningkatkan konversi 

kolesterol menjadi empedu dan menghambat kerja lipoprotein lipase. Asam 

askorbat juga berfungsi sebagai antioksidan untuk menghambat 

pembentukan radikal bebas dan menghambat oksidasi LDL (Herlambang, 

2006).  

 

Selain asam askrobat juga terdapat kandungan asam yang lain seperti asam 

kaproat, asam kaprilat, dan asam kaprik. Asam ini termasuk dalam golongan 

asam lemak. Asam kaproat dan asam kaprik inilah yang menyebabkan bau 

busuk yang tajam pada buah mengkudu (Salviana, 2012). Selain asam juga 

terdapat selenium yang merupakan  kofaktor  dari  enzim  glutathione  

peroksidase selain membantu mencegah kerusakan sel yang disebabkan oleh 

radikal bebas, juga dapat menurunkan sintesis dan pelepasan dari leukotrine 

B4 yang merupakan mediator proses peradangan (Surya, 2009). 

 

Beta  caroten  sebagai  antioksidan  yang  larut  dalam  lemak  dapat  

menjaga proses pengrusakan oksidasi dinding sel yang terdiri dari lemak 

(Hidajat, 2005). Kandungan yang lain ialah senyawa terpenoid. Senyawa 

terpenoid adalah senyawa hidrokarbon isometrik yang juga terdapat pada 

lemak/minyak esensial (essential oils) yaitu sejenis lemak yang sangat 

penting bagi tubuh. Zat terpenoid membantu tubuh dalam proses sintesa 

organik dan pemulihan sel tubuh (Thadeus, 2005). 
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Selain beta karoten juga terdapat scopoletin. Scopoletin adalah salah satu di 

antara zat yang terdapat dalam buah mengkudu yang dapat mengikat 

serotonin, salah satu zat kimiawi penting di dalam tubuh manusia. 

Scopoletin dapat berfungsi untuk menghambat peroksidasi lipid dan 

meningkatkan aktivitas antioksidan superoxide dismutase dan catalase 

(Panda & Kar, 2006). Scopoletin juga memiliki fungsi dalm pengaturan 

tekanan darah dimana scopoletin dapat menurunkan tekanan darah dengan 

menghambat spasme pembuluh darah dan merelaksasikan dari otot polos 

pembuluh darah (Kumar et al., 2010). 

 

Selain itu dalam buah mengkudu terdapat kandungan xeronin. Xeronin 

adalah salah satu alkaloid penting yang terdapat dalam buah Mengkudu. 

Xeronin dihasilkan juga oleh tubuh manusia dalam jumlah terbatas yang 

berfungsi untuk mengaktifkan enzim–enzim dan mengatur fungsi protein di 

dalam sel. Walaupun buah mengkudu hanya mengandung sedikit xeronin, 

tetapi mengandung bahan–bahan pembentuk (prekursor) xeronin, yaitu 

proxeronin dalam jumlah besar. Proxeronin adalah sejenis asam koloid yang 

tidak mengandung gula, asam amino atau asam nukleat seperti koloid–

koloid lainnya dengan bobot molekul relatif besar lebih dari 16.000. Apabila 

kita mengonsumsi proxeronin maka kadar xeronin di dalam tubuh akan 

meningkat (Palu et al, 2008) 

 

Di dalam tubuh manusia, tepatnya dalam usus terdapat enzim proxeronase 

yang akan mengubah proxeronin menjadi xeronin. Fungsi utama xeronin 

adalah mengatur bentuk dan rigiditas (kekerasan) protein–protein spesifik 
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yang terdapat di dalam sel. Hal ini penting mengingat bila protein–protein 

tersebut berfungsi abnormal maka tubuh kita akan mengalami gangguan 

kesehatan. Xeronin ini akan berfungsi sebagai antioksidan. (Palu et al, 

2008) 

 

G. Arteri Koronaria 

 

 

Arteri koronaria adalah arteri yang memberikan vaskularisasi kepada sel 

jantung (Myocardium). Arteri ini berasal dari aorta ascendens. Arteri koronaria 

merupakan salah satu dari arteri ujung (end artery) sehingga bila terjadi 

sumbatan total, miokardium yang mendapatkan darah dari arteri yang 

tersumbat mengalami kekurangan darah dan kondisi ini dapat menyebabkan 

infrak miokard (Moore, 2010). 

1. Anatomi Arteri Koronaria  

Arteri koronaria dibagi menjadi dua yaitu arteri koronaria dekstra dan arteri 

koronaria sinistra. Arteri koronaria dekstra berasal dari sinus aorta dekstra 

dan melintas dalam sulcus coronarius. Di dekat asalnya arteri koronaria 

dekstra melepaskan satu cabang yakni ramus nodi sinoatrialis yang 

mengantarkan darah ke nodus sinoatrialis. Arteri koronaria dekstra melintas 

ke tepi bawah jantung dan melepaskan cabang ramus marginalis dekstra 

yang melintas ke apex cordis. Arteri coronaria dekstra akan memasuki 

sulcus interventrikularis posterior dan melepaskan cabang ramus 

interventrikularis posterior yang mendarahi ventrikel (Moore, 2010). 
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Gambar 7: Arteri Koronaria dari Arah Anterior (Moore, 2010). 

 

Arteri koronaria sinistra dilepaskan dari sinus aorta sinistra dan melintas 

diantara aurikula sinistra dan truncus pulmonalis untuk mencapai sulkus 

interventrikularis anterior. Kemudian arteri ini akan memberi cabang ke 

depan menjadi ramus interventrikularis anterior menuju apex cordis. Cabang 

ini mengurusi perdarahan kedua ventrikel dan septum interventrikel. Arteri 

koronaria berlanjut kebelakang membentuk ramus circumflexus yang 

kemudian memberi cabang menjadi ramus marginalis (Moore, 2010). 
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Gambar 8: Arteri Koronaria dari Arah Posterior (Moore, 2010). 

 

2. Fisiologi Aliran Darah Koroner 

Mekanisme pengaturan aliran koroner mengusahakan agar pasokan (supply) 

maupun kebutuhan (demand) jaringan tetap seimbang agar oksigenisasi 

jaringan terpenuhi sehingga setiap jaringan mampu melakukan fungsi secara 

optimal. Metabolisme miokard hampir 100% memerlukan oksigen, dan hal 

tersebut telah berlangsung dalam keadaan istirahat sehingga ekstraksi 

oksigen dari aliran darah koroner akan habis dalam keadaan tersebut  Dalam 

sirkulasi aliran koroner dipengaruhi oleh faktor mekanis, sistem otoregulasi 

dan tahanan perifer (Sherwood, 2011). 

 

Faktor mekanis berhubngan dengan besar kecilnya lumen arteri koroner. 

Makin kecil lumen yang disebabkan oleh proses aterosklerosis maka makin 

kecil pula aliran darah koroner. Sistem autoregulasi dipengaruhi oleh 

regulasi saraf, baik yang bersifat alfa dan beta adrenergik maupun yang 
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bersifat tekanan. Tekanan perfusi berkaitan dengan tekanan tertentu yang 

dibutuhkan untuk perfusi ke jaringan. Tekanan perfusi dipengaruhi oleh 

tekanan cairan dalam rongga jantung khususnya tekanan ventrikel kiri, yang 

secara umum diketahui melalui pengukuran tekanan darah (Sherwood, 

2011). 

 

3. Histologi Arteri Koronaria 

 

Pembuluh darah koronaria terdiri dari 3 jenis komponen struktural yaitu 

tunika intima, tunika media dan tunika adventitia. Tunika intima terdiri dari 

satu lapis sel endotel yang dibawahnya terdapat jaringan subendotel. Pada 

arteri, tunika intima dipisahkan dengan tunika media dengan lamina elastika 

internal. Lamina ini terdiri dari elastin dan terdapat fenestra yang 

memperbolehkan diffusi dari nutrien dari pembuluh darah ke sel (Mescher, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9: Gambaran Histologis Arteri Koronaria (Mescher, 2010). 
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Endotelium adalah sel epitel yang terspesialisasi. Endotel ini bersifat 

semipermeabel yang menjadi barier dari arteri dengan darah dan cairan 

intestinal. Endotel ini mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah 

konversi angiotensin I menjadi angiotensin II, konversi bradikinin, 

serotonin, prostaglandin, norepinefrin, trombin menjadi bentuk yang inaktif, 

lipolisis dari lipoprotein sehingga memungkinkan trigliserida dan kolesterol 

masuk kedalam sel serta produksi dari faktor vasoaktif yang mempengaruhi 

dari tonus vaskular seperti endotelin dan agen vasokonstriksi serta nitrit 

oxida (Mescher, 2010). 

 

Tunika Media merupakan lapisan kedua dari pembuluh darah. Tunika media 

tersusun atas otot polos. Diantara sel otot terdapat serat elastik, lamella, 

serat retikular (Kolagen tipe III), proteoglikan dan glikoprotein. Tunika 

media dibatasi dengan tunika adventitia oleh lamina elastika eksterna. 

Tunika adventitia terdiri atas kolagen dan serat elastin. Selain itu di tunika 

adventitia terdapat kolagen tipe I. Lapisan tunika adventitia bersambung 

dengan jaringan ikat dari organ disekitar arteri (Mescher, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Gambaran Skematis Arteri koronaria (Eroschenko, 2010). 
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H. Pembentukan Aterosklerosis 

 

 

Proses pembentukan aterosklerosis dimulai dengan adanya disfungsi endotel 

yang disebabkan karena faktor tertentu. Pada tingkat seluler, plak 

aterosklerosis terbentuk karena adanya sinyal–sinyal yang menyebabkan sel 

darah seperti monosit yang melekat ke lumen pembuluh darah (Kleinschmidt, 

2006). 

1. Inisiasi proses aterosklerosis 

Aterosklerosis merupakan proses pembentukan plak di tunika intima arteri 

besar dan arteri sedang. Proses ini berlangsung terus selama hidup sampai 

akhirnya bermanifestasi sebagai sindrome koroner akut. Proses 

aterosklerosis ini terjadi melalui 4 tahap yaitu kerusakan endotel, migrasi 

kolesterol LDL (low–density lipoprotein) ke dalam tunika intima, respons 

inflamatorik dan pembentukan kapsul fibrosis (Kumar & Cannon, 2009; 

Rosen & Gelfand, 2009; Char, 2005). 

 

Adanya infeksi dan stres oksidatif menyebabkan kerusakan endotel (Rosen 

& Gelfand, 2009; Char, 2005). Faktor risiko ini dapat menyebabkan 

kerusakan endotel dan selanjutnya menyebabkan disfungsi endotel. 

Disfungsi endotel memegang peranan penting dalam terjadinya proses 

aterosklerosis. Jejas endotel mengaktifkan proses inflamasi, migrasi dan 

proliferasi sel, kerusakan jaringan lalu terjadi perbaikan dan akhirnya 

menyebabkan pertumbuhan plak (Kumar & Cannon, 2009; Rosen & 

Gelfand, 2009). 
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Endotel yang mengalami disfungsi ditandai sebagai berikut (Kumar & 

Cannon, 2009;Rosen & Gelfand, 2009): 

a. Berkurangnya bioavailabilitas nitrit oksida dan produksi endotelin–1 

yang berlebihan sehingga mengganggu fungsi hemostasis vaskuler, 

b. Peningkatan ekspresi molekul adhesif (misalnya P–selektin, molekul 

adhesif antarsel dan molekul adhesif sel pembuluh darah seperti 

Vascular Cell Adhesion Molecules–1 [VCAM–1]), 

c. Peningkatan trombogenisitas darah melalui sekresi beberapa substansi 

aktif local. 

 

Proses disfungsi endotel berkaitan dengan nitric oxide (NO). NO tidak 

hanya berperan pada relaksasi sel otot polos tetapi juga menghambat 

aktifasi, adhesi, agregasi platelet serta pencegahan proliferasi sel otot polos 

vaskuler dan adhesi leukosit pada lapisan endotelium. Pada disfungsi 

endotel, jejas vaskuler mengakibatkan serangkaian fenomena maladaptif  

yang mengakibatkan terjadinya respons vaskuler yang tidak menguntungkan 

(Amelia dkk., 2011). 

 

Radikal bebas, LDL yang teroksidasi dan penurunan antioksidan 

bertanggung jawab terhadap peningkatan degradasi NO. Selain itu 

peningkatan LDL dan LDL yang teroksidasi akan menghambat jalur 

signaling biosintesis dari NO melalui penghambatan protein kinase C dan 

protein G (Fatmawati dkk., 2010). 
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2. Perkembangan proses aterosklerosis 

Adanya LDL yang teroksidasi merupakan molekul yang sangat aterogenik. 

LDL akan menyebabkan beberapa hal seperti (Lusis, 2000): 

a. LDL akan memicu uptake makrofag kedalam endotel, 

b. Memberikan sinyal kemotaktik untuk menarik makrofag dan limfosit T, 

c. Menghambat motilitas makrofag jaringan, 

d. Merupakan sinyal untuk aggregasi LDL yang lain 

e. Mengubah ekspresi gen sel disekitar endotel seperti induksi MCP–1, 

colony stimulating factor, IL 1 dan reseptor adhesi lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Oksidasi LDL dan Proses Aterosklerosis (Awal & Udadhi, 2006). 

 

Jika endotel rusak, sel inflamatorik terutama monosit, bermigrasi menuju ke 

lapisan subendotel dengan cara berikatan dengan molekul adhesif endotel. 

Jika sudah berada pada lapisan subendotel, sel ini mengalami differensiasi 

menjadi makrofag. Makrofag akan mencerna LDL teroksidasi yang juga 

berpenetrasi ke dinding arteri dan berubah menjadi foam cell dan 

selanjutnya membentuk fatty streaks (Kumar & Cannon, 2009).  
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Makrofag yang teraktivasi akan melepaskan zat kemoatraktan dan sitokin 

(misalnya monocyte chemoattractant protein–1, tumor necrosis factor α, 

IL–1, IL–6, CD40 dan C–reactive protein) yang makin mengaktifkan proses 

ini dengan merekrut lebih banyak makrofag, sel T dan sel otot polos 

pembuluh darah (yang mensintesis komponen matriks ekstraseluler) pada 

tempat terjadinya plak (Char, 2005). 

 

Sel otot polos pembuluh darah bermigrasi dari tunika media menuju tunika 

intima lalu mensintesis kolagen dan membentuk kapsul fibrosis yang 

menstabilisasi plak dengan cara membungkus inti lipid dari aliran pembuluh 

darah. Makrofag juga menghasilkan matriks metaloproteinase (MMPs), 

enzim yang mencerna matriks ekstraseluler dan menyebabkan terjadinya 

disrupsi plak (Char, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12: Patogenesis Aterosklerosis (Char, 2005). 
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3. Stabilitas plak dan kecenderungan mengalami ruptur 

Stabilitas plak aterosklerosis bervariasi. Perbandingan antara sel otot polos 

dan makrofag memegang peranan penting dalam stabilitas plak dan 

kecenderungan untuk mengalami ruptur. LDL yang termodifikasi 

meningkatkan respons inflamasi oleh makrofag. Respons inflamasi ini 

memberikan umpan balik menyebabkan lebih banyak migrasi LDL menuju 

tunika intima yang selanjutnya mengalami modifikasi lagi dan seterusnya 

(Kumar & Cannon, 2009). 

 

Makrofag yang terstimulasi akan memproduksi matriks metaloproteinase 

yang mendegradasi kolagen. Di sisi lain, sel otot pembuluh darah pada 

tunika intima, yang membentuk kapsul fibrosis, merupakan subjek 

apoptosis. Jika kapsul fibrosis menipis, ruptur plak mudah terjadi dan 

menyebabkan paparan aliran darah terhadap zat trombogenik pada plak. Hal 

ini menyebabkan terbentuknya bekuan. Proses proinflamatorik ini 

menyebabkan pembentukan plak dan instabilitas. Sebaliknya ada proses 

antiinflamatorik yang membatasi pertumbuhan plak dan mendukung 

stabilitas plak. Sitokin seperti IL–4 dan TGF–β bekerja mengurangi proses 

inflamasi yang terjadi pada plak (Char, 2005). 

 

Hal ini terjadi secara seimbang seperti pada proses penyembuhan luka. 

Keseimbangan ini bisa bergeser ke salah satu arah. Jika bergeser ke arah 

pertumbuhan plak maka plak semakin besar menutupi lumen pembuluh 

darah dan menjadi rentan mengalami ruptur (Char, 2005). 
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Gambar 13. Pembentukan lanjut lesi aterosklerosis (Rosen & Gelfand, 2009). 

 

 

I. Tikus Putih (Rattus norvegicus) 

 

 

Hewan percobaan adalah hewan yang sengaja dipelihara dan diternakan untuk 

dipakai sebagai hewan model guna mempelajari dan mengembangkan berbagai 

macam bidang ilmu dalam skala penelitian atau pengamatan laboratorik. 

Penggunaan hewan percobaan untuk penelitian banyak dilakukan di bidang 

fisiologi, farmakologi, biokimia, patologi dan komparatif zoologi. Di bidang 

ilmu kedokteran selain untuk penelitian, hewan percobaan juga sering 

digunakan sebagai keperluan diagnostik. Berbagai jenis hewan yang umum 

digunakan sebagai hewan percobaan yaitu mencit, tikus, marmut, kelinci, 

hamster, unggas, kambing, domba, sapi, kerbau, kuda dan simpanse (Sirois, 

2005). 

 

Penggunaan hewan percobaan untuk pengujian secara in vivo biasanya 

menunjukkan hasil deviasi yang besar dibandingkan dengan percobaan in vitro, 

karena adanya variasi biologis. Supaya variasi tersebut minimal, hewan yang 
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mempunyai spesies yang sama atau strain yang sama, usia yang sama dan jenis 

kelamin yang sama dipelihara pada kondisi yang sama pula (Ridwan, 2013).  

 

Hewan percobaan yang umum digunakan dalam penelitian ilmiah adalah tikus 

(Ridwan, 2013). Tikus (Rattus norvegicus) telah diketahui sifat–sifatnya secara 

sempurna, mudah dipelihara dan merupakan hewan yang relatif sehat dan 

cocok untuk berbagai penelitian. Ciri–ciri morfologi Rattus norvegicus antara 

lain memiliki berat 150–600 gram, hidung tumpul dan badan besar dengan 

panjang 18–25 cm, kepala dan badan lebih pendek dari ekornya serta telinga 

relatif kecil dan tidak lebih dari 20–23 mm (Sirois, 2005). 

 

Tikus yang digunakan dalam penelitian adalah galur Wistar berjenis kelamin 

jantan berumur antara 2–3 bulan. Tikus Wistar dengan jenis kelamin betina 

tidak digunakan karena kondisi hormonal yang sangat berfluktuasi pada saat 

mulai beranjak dewasa sehingga dikhawatirkan akan memberikan respon yang 

berbeda dan dapat mempengaruhi hasil penelitian (Kusumawati, 2004). 

 

Menurut Kusumawati (2004) taksonomi tikus Wistar adalah: 

Kingdom  : Animalia 

Filum   : Chordata 

Subfilum  : Vertebrata 

Kelas   : Mamalia 

Subkelas  : Theria 

Ordo   : Rodensia 

Subordo  : Sciurognathi 

Famili   : Muridae 
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Subfamili  : Murinae 

Genus   : Rattus 

Spesies  : Rattus norvegicus 

Galur   : Wistar 

 

Tikus Wistar dipilih sebagai model hewan coba karena merupakan mamalia 

yang mempunyai tipe metabolisme sama dengan manusia. Dengan 

menggunakan tikus hasilnya dapat digeneralisasi pada manusia. Di samping itu 

dengan menggunakan tikus sebagai hewan coba, maka pengaruh diet dapat 

benar–benar dikendalikan dan terkontrol (Rukmini, 2007).  


